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1 Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2018. Na 20
jaar (vanaf 19 april 1999) in het bestuur
te hebben gezeten en 17 jaar (vanaf 12
maart 2002) jaar als voorzitter actief te
zijn geweest is het tijd om het stokje
over te dragen. De laatste keer dus als
voorzitter dat ik het voorwoord mag
verzorgen en hierbij mag terugblikken
op het voorgaande jaar. In de
eerstvolgende nieuwsbrief wil ik op mijn
bestuursperiode terugkijken en dit
afsluiten.
Dan over 2018. Na een lange periode van (soms) pittige discussies, zowel binnen het
bestuur als met de leden, was 2018 dan eindelijk het jaar van de uitvoering van de
projecten! Na het broedseizoen (half juli) konden de werkzaamheden dus echt van
start gaan. Met het onverwacht mooie weer en onder enorm droge omstandigheden
konden bomen gekapt en gesnoeid worden, werd het slib uit de Zwart Ryth en ronde
vijver verwijderd en zijn paden hersteld. Met de regen in december lukte het helaas
niet om alles af te ronden.
In 2018 is ook SKNL-subsidie aangevraagd voor het laatste stuk weiland langs het
fietspad naar de Flint en door de Provincie Drenthe gehonoreerd. Alle weilanden
moeten nu beheerd gaan worden met het doel om op termijn flora- en faunarijke
graslanden te laten ontstaan. Een traject van vele jaren waarvoor een beheerplan
opgesteld wordt.
Onze vrijwilligers hebben ook dit jaar weer een behoorlijke inzet getoond. Naast het
wegwerken van zwerfvuil door de zwerfvuilruimers heeft de zaterdaggroep op diverse
(warme) ochtenden de mooie eikenrij en een oorspronkelijk pad langs het fietspad
zichtbaar gemaakt. Allen bijzonder dank voor de inzet. Met verslagen en foto’s is,
met dank aan Tjerk, veel vastgelegd over projecten en vrijwilligerswerk en te zien op
onze site.
Zoals al gezegd is dit mijn laatste voorwoord als voorzitter van Natuurschoon. In de
komende ledenvergadering treed ik af. Afronding van de projecten en een nieuwe
fase in het beheer van het prachtige Natuurschoon is een goed moment om het
stokje over te dragen. Gelukkig hebben zich kandidaten gemeld die de uitdaging aan
durven gaan om de vereniging verder te brengen en daarmee en mooi gebied, niet
alleen in stand te willen houden, maar ook natuur te laten ontwikkelen. Een uitdaging
die tijd en geduld vraagt.
De binnenkort honderd jarige vereniging heeft nog veel toekomst!
Teus Korevaar
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2 Verslag van het Bestuur
2.1 Van de bestuurstafel
Samenstelling Bestuur
De samenstelling van het bestuur zag er als volgt uit:
• Teus Korevaar – Voorzitter
• Fetske Zwaga – Penningmeester
• Alex van der Kloet – Secretaris
• Ineke Veenstra – Bestuurslid
• Reina Rentema – Bestuurslid
Tijdens de ALV van 29 maart 2018 is Ineke Veenstra afgetreden. Aangezien er geen
nieuwe kandidaten waren is het bestuur met 4 personen verder gegaan.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur kwam in 2018 tien keer in vergadering bijeen. De vergaderingen werden
afwisselend bij de leden thuis gehouden. Het bestuur is maandelijks in vergadering
bijeengekomen met uitzondering van de vakantieperiode.
ALV’s
Er is in 2018 één algemene ledenvergaderingen (ALV) gehouden, te weten op 29
maart 2018.
Leden/begunstigers
In 2018 telde onze vereniging 137 leden (127 in 2017) en 70 begunstigers (73 in
2017).
Nieuwsbrief
Er zijn in 2018 vijf nieuwsbrieven uitgegaan. Te weten in februari, maart, april, juli en
december.
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2.2 2018 in Vogelvlucht
Projectplannen Natuurschoon
2018 stond natuurlijk volop in het teken van de uitvoering van de projectplannen. In
juli (na het broedseizoen) zijn de werkzaamheden begonnen. Dankzij een droge
zomer hebben we bijna alle projecten eind 2018 kunnen afronden.

Activiteiten in het Natuurschoon i.v.m. Nietap 325 jaar
Op 23 juni was er een fair op de
natuurschoonweide. Deze ‘Nietap Fair’
werd door de Buurtschap
georganiseerd in het kader van de
feestweek. Het was wat ons betreft
een groot succes! Er werd goed
gebruik gemaakt van de Hertenweide,
met een heel lint aan kraampjes met
ambachtelijke streekproducten,
brocante & antiek, woonaccessoires,
kraampjes van allerlei verenigingen uit
Nietap en omgeving, optredens van de
toneelvereniging NOZWZ, de
Highlandgames, en natuurlijk de afsluitende BBQ voor alle actieve Nietappers! Het
was leuk om gastheer voor zo veel activiteit en enthousiasme te zijn!
Camping
Indexatie huurprijs
Het bestuur heeft een verzoek van de camping om de huurprijs voor 2019 niet te
indexeren afgewezen. Hierbij is aangegeven dat bij een eventuele renovatie
/modernisering er in overleg een tegemoetkoming in de kosten komt vanuit
Natuurschoon.
Bijgebouwen/terrassen
Waar we in een (ver) verleden alleen tenten en mobiele caravans toestonden, zien
we in de loop van de jaren een transitie naar vaste stacaravans met bijgebouwen en
terrassen met beplanting. Voor zover bekend zijn er de laatste jaren nooit nadere
afspraken gemaakt of is er gehandhaafd op oude afspraken.
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Het bestuur heeft twee aanvragen om een uitbouw afgewezen en verzocht een
terrasoverkapping af te breken.
Visie
Er is dringend behoefte bij zowel Natuurschoon als camping de Ommelanden aan
duidelijkheid over wat wel en wat niet is toegestaan. Wat zijn de exacte grenzen en
wat is de visie van de vereniging Natuurschoon over de toekomst van de camping.
Huurovereenkomst
De tekst van de huurovereenkomst is sterk verouderd en dringend toe aan
vernieuwing (incl. nieuw kaartmateriaal).
Modernisering sanitair
Er is in 2018 geen concreet voorstel ingediend door de camping naar aanleiding van
het eerder ingediende verzoek tot modernisering van het sanitair gebouw.
Regulier beheer Natuurschoon
In verband met alle project
werkzaamheden is het
reguliere
onderhoud/beheer dit jaar
beperkt gebleven. Toch
hebben de vrijwilligers een
groot aantal mooie klussen
weten te klaren onder
aanvoering van Tjerk
Vonck.
Zo hebben de vrijwilligers
in het vroege voorjaar fantastisch werk geleverd door het labyrint aan de vergetelheid
te ontrukken. Het was aan een grondige schoonmaakbeurt toe!
Later in het jaar zijn het gras en onkruid verschillende keren afgebrand, met zeer
goed resultaat tot gevolg. In de zomer is het prikkeldraad rond de Ronde Vijver
verwijderd, is er heel veel achtergebleven snoeihout bij elkaar geraapt en zijn
verschillende lanen en houtwallen en singels gedund. Afgelopen najaar zijn weer
verschillende sloten geschoond, duikers ontstopt en laantjes gesnoeid. De verslagen
op de website zijn het lezen waard!
De groep van vrijwilligers die iedere maand weer in het bos aan het werk is, verdient
een groot compliment! Met veel enthousiasme wordt er iedere maand weer een klus
uitgevoerd die een wezenlijke bijdrage levert aan het beheer en onderhoud. Klussen
die ons anders veel geld zouden kosten, of simpelweg niet uitgevoerd zouden
kunnen worden.
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Afvalruimers
De groep afvalruimers heeft ook afgelopen jaar weer getrouw haar klus uitgevoerd.
Er wordt iedere week weer een indrukwekkende hoeveel plastic en blik het bos
uitgesleept. Je moet er niet aan denken dat dat allemaal blijft liggen! Hulde aan deze
noeste werkers!
Natuurwerkdag Natuurschoon
Zaterdag 3 november was het een prachtige
dag om in het kader van de Natuurwerkdag in
het bos aan het werk te gaan. Met een groep
vrijwilligers is er een vervolg gemaakt met het
snoeiwerk in de oude Eikenrij langs het
fietspad in het Voorste Bos. En het resultaat
mag er zijn! Steeds meer van de oude eiken
worden in volle glorie zichtbaar! De takken zijn
weer in een mooie ril verwerkt. Dat levert weer
lekkere beschutting voor vogeltjes, muizen, en
ander addergebroed! Het was leuk om steeds
meer en mooier licht in het bos te zien vallen.
Veel dank aan de vrijwilligers én aan
Landschapsbeheer Drenthe, die het uitvoeren
van deze klus mogelijk maakten!
Bankje
Natuurschoon heeft een mooie aanwinst op een prachtig plekje in het bos gekregen!
Twee dames die regelmatig in het bos wandelen hebben ons ter gelegenheid van
hun 1000e kilometer een leuk bankje geschonken! Het bankje is geplaatst op een
mooi hoekje op de maatlanden, op een plek met fraai uitzicht over het landschap.

SKNL
Er is in 2018 opnieuw een subsidieaanvraag gedaan. Het betreft hier de subsidie
voor het weiland langs het fietspad richting de school. In een eerdere fase was
subsidie voor dit perceel nog niet opengesteld. Eind 2018 hebben wij bericht
ontvangen dat de subsidie is toegekend.
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Verder is er contact gelegd met een ecologisch adviesbureau (Nico Minnema uit
Earnewald) die het bestuur gaat ondersteunen met advies over het beheer van de
weilanden. Doel is minder pitrus en meer kruiden- en faunarijk grasland.
Boek ‘particulier natuurbeheer in Drenthe’
De provincie Drenthe heeft een boek uitgegeven over “Particulier natuurbeheer in
Drenthe”. Hierin komt ook het Natuurschoon aan bod.
Heel Drenthe zoemt
Leerlingen van de Esborg hebben 20
april bloemenzaad uitgestrooid in
diverse gebieden in Noordenveld. Zo
ook in ons gebied bij een strookje
weiland aan de Vagevuurselaan. Het
bloemenzaad is beschikbaar gesteld
door IVN in samenwerking met de
gemeente Noordenveld.
Verder heeft het bestuur via
Landschapsbeheer Drenthe een
gesubsidieerd pakketje ‘Drents
bloemenmengel’ aangeschaft. Voor
de zaden zal in het voorjaar van 2019 een geschikt plekje gezocht worden.
Actie OBS de Flint
OBS De Flint uit Nietap organiseerde het afgelopen voorjaar in alle klassen een
project rond natuur en milieu. De Flint heeft elk jaar een dergelijk project waar een
goed doel aan gekoppeld wordt. Dit jaar hadden ze Natuurschoon gekozen als
thema en goed doel. De kinderen hebben, gesponsord door ouders en buren, de
omgeving van de school en het bos opgeruimd. Van de opbrengst van deze
sponsoractie zijn materialen voor nestkastjes gekocht die de kinderen zelf in elkaar
gezet hebben.

Ook werden door de jongste leerlingen beschilderde veldkeitjes en de rest van het
met de sponsoractie opgehaalde geld aan het bestuur van Natuurschoon
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aangeboden als aanzet tot het maken van een door de kinderen zelf bedacht ‘ontdek
pad’ door het bos.
Pacht / huurovereenkomsten en overige contracten
Huurovereenkomst Jacob Dijk
Ook in 2018 is het nieuw aangekochte weiland opnieuw verhuurd aan de heer Jacob
Dijk. De nieuwe huurovereenkomst is opnieuw aangegaan voor 1 jaar, te weten over
2018.
Maaien/hooien overige weilanden
Loonbedrijf de Graaf uit Leutingewolde heeft tweemaal de overige weilanden
gemaaid en gehooid. Er is mogelijk interesse van een biologische boer uit
Roderwolde om de weilanden te huren in de toekomst.
Incidenten Natuurschoon
Voor zover bekend hebben zich in 2018 geen noemenswaardige incidenten
voorgedaan. Wel heeft het bestuur diverse malen een melding ontvangen van
overlast door honden in het Natuurschoon. Het blijkt dat Natuurschoon met
regelmaat gebruikt wordt als honden uitlaatplaats door diverse honden
uitlaatservices. We zullen hier in 2019 op terug komen.
Privacy
Op 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
ingegaan. Dit is een nieuwe privacywet van de Europese Unie die ook van
toepassing is op onze vereniging. Hiervoor is een privacy statement opgesteld en
gepubliceerd op de website.
Geen activiteiten/ excursies IVN Leek-Nietap
Het IVN heeft in 2018 geen activiteiten georganiseerd in het Natuurschoon.
Door de uitvoering van de projectplannen was het bos niet geschikt als
excursielocatie. Hopelijk biedt 2019 weer volop nieuwe kansen!
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2.3 Vooruitblik 2019
Afronding van de projecten
De verwachting is dat begin 2019 de projecten afgerond worden. Het gaat dan met
name om de laan naar de mr. Posthumabank en de parkeerplaats. Na afronding zal
de oplevering plaatsvinden met alle betrokken partijen. Ook de leden zullen hierin
niet vergeten worden.
Afronding SKNL
In afwachting van een definitief beheer/inrichtingsplan voor de weilanden zullen we
de huurovereenkomst met Jacob Dijk met nog een jaar verlengen. Verder zullen we
onderzoeken in hoeverre er interesse is van een biologische boer uit Roderwolde en
in hoeverre zijn bedrijfsvoering past binnen ons nieuw op te stellen beheerplan.
Natuurschoon 100 jaar
Op 24 december 2021 bestaat de vereniging 100 jaar. De voorbereidingen voor het
jubileum zijn gestart. Het idee is een boekje samen te stellen en een feestelijke
bijeenkomst te organiseren. Ideeën zijn welkom!
En verder:
-

Een (duurzaam) beheerplan voor alle deelgebieden

-

Aanpassing huurovereenkomst camping + visie ontwikkelen

-

Formeren van een nieuw bestuur

-

Het verder uitwerken van het ‘Flintenpad’

-

Huurovereenkomst aanbieden aan de heer Luinge (weiland langs fietspad
richting school)

10

3 Jaarrekening
3.1 Balans 2018
Balans Vereniging Natuurschoon per 31-12-2018
ACTIVA

PASSIVA

Saldo RABO
Saldo ING
Saldo ABN AMRO
Kas
Doelreserveren RABO
Vermogens spaarrek ABN AMRO
Vermogen Spaarrekening ING
Spaardeposito Rabobank
SNS Meersparen
SUBTOTAAL

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9.078,32
1.280,52
6.339,28
175,30
85.752,74
56.212,45
84.542,13
83.667,61
327.048,35

Voormalig hertenkamp + hok
Camping (basis OZB)

€
€

30.000,00

Gereedschap

€

150,00

TOTAAL

€

357.198,35

situatie 1-1-2018
situatie 31-12-2018

€
€

495.563,34
327.048,35

RESULTAAT 2018

€

168.514,99-

Vermogen (excl. land en bos)

€ 357.198,35

TOTAAL

€ 357.198,35

Nietap, 5 April 2019
Fetske Zwaga
(penningmeester)
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3.2 Resultaat 2018
VERENIGING NATUURSCHOON 2018
INKOMSTEN
rente
subsidies
pacht land
huur camping
stiltegebied
contributie leden
donaties begunstigers
sponsor actie OBS de Flint
hout projecten particulieren

TOTAAL BEGROTING

BEGROTING
€
€
€
€
€
€
€

770,00
10.100,00
2.800,00
5.500,00
100,00
1.800,00
950,00

€ 22.020,00

RESULTAAT
€ 771,40
€ 12.413,86
€ 2.900,00
€ 5.518,07
€ 101,25
€ 2.002,00
€ 993,00
€ 570,20
€ 2.272,50

€ 27.542,28

UITGAVEN
Verzekeringen
OZB
waterschapsbelasting
lidmaatschappen
vergaderingen - ALV
algemene kosten
Camping
Onderhoud
Afrekening beheerovereenkomst 2017 Bosgroep
onderhoud Zoutman (maaien, klepelen)
onderhoud bos overig en materialen
maaien weilandjes en afvoeren maaisel
Kleine projecten
Camping verbetering sanitair- stelpost
Subsidies
Bosgroep SKNL 2e deel + taxatie
TOTAAL BEGROTING

BEGROTING
€
900,00
€
230,00
€
440,00
€
450,00
€
400,00
€
750,00
€ 1.000,00

€ 921,48
€ 208,39
€ 369,15
€ 317,65
€ 155,00
€ 841,34
€ 142,24

€ 1.880,00
€ 4.000,00
€ 1.000,00

€ 1.879,13
€ 3.685,64
€ 1.860,44
€ 3.959,73

€ 7.500,00

0

€ 3.470,00

€ 4.593,12

€ 22.020,00

€ 186.753,50

PROJECTEN
Uitgegeven aan projecten in 2018

€ 363.877,46
-€ 168.514,99

RESULTAAT BALANS 2018
Fetske Zwaga (Penningmeester)

Kascommissie:
T. Pater

€ 18.933,31
€ 8.608,97

RESULTAAT Begroting

SKNL subsidie - waardevermindering weiland

RESULTAAT

5-4-2018
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R. Tellinga

3.3 Begroting 2019
VERENIGING NATUURSCHOON 2019
INKOMSTEN
rente
subsidies
pacht land
huur camping
stiltegebied
contributie leden
donaties begunstigers
Donatie Rabobank clubactie

BEGROTING
€
€
€
€
€
€
€
€

215,00
10.100,00
2.800,00
5.500,00
100,00
1.800,00
950,00
530,00

Bijdrage duikers Toutenburgsingel € 1.525,00

RESULTAAT

UITGAVEN
Verzekeringen
OZB
waterschapsbelasting
lidmaatschappen
vergaderingen - ALV
algemene kosten

BEGROTING
€
€
€
€
€
€

950,00
250,00
720,00
450,00
400,00
750,00

€
€
€
€
€

1.000,00
2.000,00
4.000,00
1.000,00
3.000,00

RESULTAAT

Onderhoud
Camping onderhoud regulier
beheerovereenkomst 2019 Bosgroep
onderhoud Zoutman (maaien, klepelen)
onderhoud bos overig en materialen
maaien weilandjes en afvoeren maaisel
SKNL
Duikers Toutenburgsingel
Sloot uitmaaien land Dijk
Verontdiepen sloot Vagevuur

€ 2.700,00
€ 1.770,00
€ 2.110,00

Kleine projecten
Camping verbetering sanitair- stelpost € 7.500,00
Advisering beheerplan weilanden € 2.000,00
realisatie flintenpad - stelpost € 1.000,00
SUBTOTAAL
hout projecten

€ 23.520,00
€ 18.000,00

SUBTOTAAL

TOTAAL

€ 41.520,00

TOTAAL

€ 31.600,00

€

9.920,00

Fetske Zwaga (Penningmeester)
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